
بــرنامـــج (اللهم بك أصبحنا)
في إذاعــة القــــرآن الكـــريم  

2022 م 
كل يوم خميس الساعة: (7:30 – 7:45) صباًحا 

فقـــــــــــــــرة أســــــــرّيات 



1
يناير

األم والتعامل مع األطفال
أ/ عفاف شرف جمال

األم والتعامل مع المشكالت
أ/ سعيد بن عبدالخالق الغامدي

األم والتعامل مع المراهقين
أ/ ألماس بنت محمد الهجن

األم وتأهيل األوالد للزواج
أ/ سميرة بنت مجلي المطلق

األسرة والتعامل مع األزمات
أ/ حنان بنت محمد المبارك

األســـــرة والمرض النفسي
د/ محمد بن سعد المقهوي

األســـــــــــــــــرة بعد الطــالق
أ/ هاجد بن حسن المحمدي

األسرة وإدارة الميزانية المالية
أ/ سارة بنت حسن الخضير

األسرة واإلدمان االلكتروني
أ/ فهد بن عبدالرحمن الربيع

األسرة واكتساب المهارات3
د/ محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر

األســــــرة وإدارة المشـــــــــاعر
أ/ عبدالله بن فرحان الفرحان

األســــــرة المـــــــبـــــدعـــــة
أ/ هنادي بنت نبيل عرب

األسرة واستثمار الوقت في رمضان
أ/ عدنان بن عبدالعزيز خطيري

5

 مايو

االلتزام واالنضباط داخل األسرة
أ/ حاكم بن محمد البلوي

التقدير واالحترام بين أفراد األسرة
أ/ ابتسام بنت أحمد الدريويش

التواصل والتفاهم في األسرة6
أ/ عبدالرحمن بن عبدالله القرعاوي

المشاركة الشعورية في األسرة
د/ مساعد بن غنام العتيبي

الوقــــــــــــت األســـــري الممتع
أ/ لطيفة بنت أحمد الجعفري

األســـــــرة واالخـــــتبـــــــــارات
أ/ صالح بن حسن العموش

األسرة واإلجازة
د/ سعاد بنت محمد العريفي
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2

 فبراير

 مارس

 يونيو

https://www.youtube.com/watch?v=NrFBhr3xLO8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yI0wZk1kwOs
https://www.youtube.com/watch?v=068tdB-4jCY
https://www.youtube.com/watch?v=HGwmJYy2i3w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NXh1J8cP8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=n36XDvPe91g
https://www.youtube.com/watch?v=85y54DDjeUM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IkY62l_hsOU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yuPb3Qmr6mk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ks4OCGrYEcA
https://www.youtube.com/watch?v=2j69WQvRB20&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=606VHzvcTFQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wAeOnxT6JJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jWxL0dke_d8
https://www.youtube.com/watch?v=_v53YfPVINw
https://www.youtube.com/watch?v=InWylaiV34Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qswBSP7ZY5Q
https://www.youtube.com/watch?v=5tG4eVszP0U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WRiJddx2xcU
https://www.youtube.com/watch?v=VFNu8SIkHl4&feature=youtu.be


7
التربية على التسامح

د/ فاطمة بنت عبدالعزيز مجاهد
التربية على تعظيم النصوص الشرعية

أ.د/ عمر بن عبدالعزيز السعيد

التربية على فن المسافات في العالقات8
أ/ مريم بنت مبارك المشرف

الـتــــــــــربيـــــــة المـــــــرنـــــــــة
د/عبدالرحمن بن محمد الصالح

التربية على إدارة الضغوط
أ/ لطيفة بنت خليفة الثاقب

التربيــــــــة على التطوع
أ/ رائد بن حامد البالدي

األسرة واللقاءات العائلية
أ/ فتحية بنت عثمان العساف

األسرة وتعزيز األمن الفكري لدى األطفال
أ.د/ فيصل بن سعود الحليبي

األسرة والتربية على تحمل المسؤولية
أ/ ثريا بنت غازي العماري

األسـرة بين الرعاية والتربية
أ/ فهد بن محمد القحطاني

األسرة والتربية على علو الهمة
أ/ عبدالله بن سعيد القحطاني

األسرة والتربية على الثقة
أ/ بلقيس بنت إبراهيم النبهاني

األسرة والتربية على االعتزاز بالقيم
د/ إبراهيم بن صالح العايد

األسرة وإكساب العادات الحسنة
أ/ أسماء بنت حمد العسكر

األسرة والتوازن بين الجد والترفيه9
د/ عاشة بنت محمد الكبيدي

األسرة واختيار التخصص
أ/ أحمد بن حسين المالكي

األسرة والكلمة البانية
أ/ مناع بن محمد القرني

10

11

12
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األسرة والتربية على اإليجابية
أ/ سارة بنت حسن الخضير

التكامل في األسرة
أ/ نجالء بنت علي أبوزيد

التوازن التربوي بين الوالدين
أ/ عبدالله بن خالد بورسيس

التقارب في األسرة
أ/ محمد بن إبراهيم الصرعاوي

يوليو

أغسطس

 أكتوبر

 سبتمبر

نوفمبر

ديسمبر

https://www.youtube.com/watch?v=FFEvSfl9d_k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XwtRx5_eHxg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=phLsFRes40w
https://www.youtube.com/watch?v=bG4W0-ztnSA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L4vhmNu7hJw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vT0S0VG7ztU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uaQAQBCEsWw
https://www.youtube.com/watch?v=KY9S3c0TsgM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NZHPeg5EPQY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2TeIzsC6Bb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3C3WoX30SAw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UZeKtam5-zo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XlYdbvdNvEw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gk_seOo7_tE
https://www.youtube.com/watch?v=zjvaUWgjiyo
https://www.youtube.com/watch?v=WwJmxqWq3ww
https://www.youtube.com/watch?v=cQ3mSu3r7qk
https://www.youtube.com/watch?v=YJAat6v1ses&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uAjJFCCJkOM
https://www.youtube.com/watch?v=UJrUKp_9x4E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qo40ZEfsxp4&feature=youtu.be



